RPN ,d; fzpzp fw;if newpapd; cld;gbf;if
ehk; fzpzp ,izak; %yk; fw;ifnewpr; nraw;ghLfisr; nraw;gLj;j vz;zp vkJ tFg;giwapDs;
khztu;fs; ,izaj;ijg; gad;gLj;Jk; trjpia Vw;gLj;jpf; nfhLj;Js;Nshk;. ,jdhy; ehk; xd;W$b
fzpzp fw;if newp %yk; tUk; ed;ik jPikfisg;gw;wp Muha;e;J> mwpe;J ,izaj;ij khztu;fs;
gaDs;s Kiwapy; cgNahfpg;gjw;fhd rpy topKiwfis cq;fSf;F mwpaj;jUfpd;Nwhk;.
1.

ehd; ghlrhiyapy; Mrpupaupd; mDkjpapd;wp ,izaj;ij cgNahfpf;f
khl;Nld;. NjitNaw;gbd;
Nkw;ghu;itaplyhk;.

2.

vdJ

ghlrhiy

ehd;

cgNahfpf;Fk;

,izaj;jsj;jpy;

,izaj;ij

khztu;fSf;nfd;W

Mrpupau;

gpuj;jpNafkhf

xJf;fg;gl;l
nraw;ghLfs;
Ntiyj;jpl;lq;fs;
vd;gtw;iw
kl;LNk
cgNahfpg;Ngd;.
,izaj;jsj;jpYs;s
tpisahl;Lf;fs;
ghly;fs;
Nghd;wtw;iwg; gjpj;J vLf;f Kw;gl khl;Nld;.
3.

mz;ikf;

fhyq;fspy;

,izaj;

jsq;fspy;

ntspaplg;gLk;

nra;jpfs;

midj;Jk; cz;ikahditay;y vd;gij czu;e;J nraw;gLNtd;.
4.

,izaj;jsj;jpy;

mjpu;r;rp

juf;$ba

rpy

tplaq;fis

ehd;

fz;lhy;

,ijg;gw;wp ek;gpf;ifahd ngupatu;fSf;Fj; njupag;gLj;JNtd;.
5.

vdf;F mwpKfkpy;yhjtu;fsplkpUe;J tUk; kpd;dQ;ry;fis ehd; jpwf;f
khl;Nld;. ehd; kw;wtu;fSf;F
nghWg;ghsp MNtd;.

6.

,izak;

%yk;

njhlu;ig

mDg;Gk;

kpd;dQ;ry;fSf;F

Vw;gLj;JNthUf;F

vd;idg;

ehNd
gw;wpa

jfty;fisf; nfhLf;fkhl;Nld; (ngau;; njhiyNgrp ,yf;fk; kpd;dQ;ry;
Kftup Gifg;glk;). ,izak; %yk; rpy tpz;zg;gq;fisg; g+u;j;jp
nra;Ak; NghJ kpfTk; ftdkhfr; nraw;gLNtd;.
7.

,izak;

%yk;;

ntspg;gLk;

Mf;fq;fs;ahTk;

ntspaPl;lhsUf;Nf

nrhe;jkhdJ.
,d;ndhUtUf;Fr;
nrhe;jkhd
Mf;fq;fq;fis
jd;dpr;irahfg; gpuRupf;f vt;tpjj;jpYk; Kaykhl;Nld;.
8.

,izak;

%yk;

xUtu;

ntspapl;l

Mf;fq;fis

ntspaPL

ehd;
nra;Ak;

cupik
vdf;fpy;iy.
mg;gbg;
gpuRupf;f
tpUk;gpd;
fl;Liufs;
Gifg;glq;fs; nra;jpfs; Nghd;wit ve;j ,izaj;js KftupapypUe;J
ngwg;gl;ld Nghd;w jfty;fisf; Fwpg;gpLNtd;.
9.

,izaj;jpd;

gadhf

ehd;

gy;NtWgl;l

kf;fSld;

Vw;gLj;jf;
$bajhf
cs;sJ.
vdJ
VidNahiug;ghjpf;fhj tifapy; ehd; nraw;gLNtd;.

njhlu;Gfis
njhlu;GfshdJ

ghjpg;G
Vw;gLj;Jk;
nray;fisNah
10. VidNahUf;Fg;
gpuptpidthjj;ijNah
cz;ikf;Fg;Gwk;ghd
nra;jpfisNah
,izaj;jpy;
gpuRupf;fg;gLk;
nfl;l
Gifg;glq;fisNah
r%fj;
njhlu;Gfs;
re;jpg;Gfs;
ngWkjp
tha;e;j
Ehy;fs;
Mtzq;fs;
Nghd;wtw;iwNah
ehd;
,izak;
%yNkh
ifalf;fj;
njhiyNgrp%yNkh ntspaPL nra;a Kay khl;Nld;.,d;Dk; gug;Giufs;
Njitaw;w tu;j;jf tpsk;guq;fs; Nghd;wtw;iwAk; ntspaPL nra;tJk;
Kw;whfj; jil nra;ag;gl;ltplaq;fshFk;.
Eiotjw;F
vdf;Fupa
gpuj;jpNaf
,yf;fq;fs;
11. ,izaj;jpDs;
vOj;Jf;fs; vd;gtw;iw vdJ tPl;Lj; jpwg;Gg; Nghy; vg;nghOJk;
vd;dplNk itj;jpUg;Ngd;. vd;Dila fy;Yhup Mrpupau;fSf;F kl;LNk
vdJ gpuj;jpNaf ,yf;fk; vOj;Jf;fisg; gad;gLj;Jk; cupikAz;L
vd;gikAk; mwpe;J nraw;gLNtd;.
mDkjpAlNd
mtupd;
Gifglq;fs;
,izaj;jsj;jpy;
12. khztupd;
,izf;fg;gLk;;; khztu;fspd; ngau;fs; khj;jpuNk Gifg;glq;fs;
xU ghlrhiy ,izaj;jsj;jpy; ,izf;fg;gLk;.

clz;

tFg;G
,izaj;jsj;jpNyh
my;yJ
ghlrhiy
,izaj;
13. vdJ
jsj;jpNyh gjpT nra;ag;gl;ltw;iwAk; rfkhztu;fspd; gjpTfspYk;
MrpupaupdNjh
my;yJ
rfkhztu;fspdNjh
mDkjpapd;wp
vt;tpj
jpUj;jq;fNsh NtWghLfNsh nra;a Kay khl;Nld;.

அன் பான பபற் றறார்கறே,
ஊடகங் கே் , படங் கே் , தகவல் மற் றும் தகவல் பதாடர்பு பதாழில் நுட்பங் களே (MITIC)
பபாருத்தமான

முளறயில்

பயன் படுத்துவதற் கான

திறன் ,

ஒவ் பவாரு

மாணவர்களுக்கும் பதரிந்து இருக்கறவண்டிய ஒரு விளடயம் ஆகும் .
இந்த றநாக்கில் , உங் கே் பிே் ேகே் தனது ஆசிரியர்கேின் வழிகாட்டல் மூலமாக,
வகுப்பளறயில்

கணணி

கருவிகளே

பல் றவறு

றவளல

பெயல் பாடுகளுக்குப்

பயன் படுத்தப்படுகிறது.
எண்ணியல்

கருவிகளேப் பயன் படுத்துவதால்

ஏற் படும்

அபாயங் களேப்

பற் றி

சிந்திப்பது மாணவர்கே் பயிற் சியின் ஒரு பகுதியாகும் . வகுப்பளறயில் எண்ணியல்
பதாழில் நுட்பத்ளதப்

பயன் படுத்துவளத

றமற் பார்ளவயிடுவதற் காக,

பே் ேியில்

மாணவர்களுக்குரிய விதிகே் மற் றும் கடளமகளே வளரயறுக்கும் ஒரு பதாழில் நுட்ப
விேக்க அட்டவளணெ் ொெனம் பே் ேியில் உே் ேது. உங் கே் பிே் ளேயின் பே் ேி
நிகழ் ெசி
் நிரலில் அளதப் பார்க்கலாம் .
ஒவ் பவாரு

மாணவரும்

ஒரு

ஆசிரியருடன்

வகுப்பில்

அளதப்

படிப்பார்கே் ,

உே் ேடக்கத்ளதப் புரிந்துபகாண்டு அளத மதிப்பதாக உறுதியேிப்பார்கே் . ெட்ட
ரீதியான பிரதிநிதிகே்

என் ற வளகயில்

(பபற் றறார்கே் ), இந்த உறுதிப்பாட்ளட

வலியுறுதிக் பகாே் ளுமாறு றகட்டுக்பகாே் கின் றறாம் . குடும் ப அளமப்பில் MITIC-இன்
பயன் பாடு

பற் றி

விவாதிக்க

வாய் ப் ளப நீ ங் களும் பபறலாம் .

உங் கே்

பிே் ளேகளுடன்

ொெனத்ளதப்

படிக்கும்

